S.C. Adrian, Alina Żmuda
.
.
.
Polska

Przyjaźni 103
43180 Orzesze
Polska
Telefon 500200491

.

Tel. :

Wprowadził :
Adrian Żmuda
Tel.:
Mail: adrianzmuda@vp.pl
Nr. wewn.:

Oferta: 450500218
z dnia: 20210309

ważność do:20210408

Ref. :

Zeskanuj kod - nastąpi przekierowanie do strony WWW zawierającej poniższe dokumenty.
Warunki gwarancji.
Norma zakładowa NZ010.
Zgłoszenie gwarancyjne.
Nr pozycji

Opis artykułu

Ilość

Brama garażowa segmentowa K2
RFS T Slick Classic T

1

Art.: K2 RFS T

Cena jedn.

Wartość

1

Produkt spełnia warunki:
Ulga termomodernizacyjna | Czyste powietrze
Klasa bezp. :
Kolor zewn.: Antracyt 174
Kolor wewn.: Biały
Wymiary: 3000 x 2250 mm

Przep. powietrza:
Wsp. prom. g:

Brama garażowa segmentowa

Widok z zewnątrz

1

 Szerokość: 3000 mm,
 Wysokość: 2250 mm,
 Nadproże: 200
 Prowadzenie: L
 Przeszklenie: Brak
 Uchwyt: Nie
 Zamek: Nie
Rygiel ręczny: Nie
 Rodzaj sterowania: Przygotowanie pod napęd
 Okucia boczne malowane,
 Wodoszczelność: Klasa 1,
 Odporność na obciążenie wiatrem: Klasa 4,
 Opór cieplny: 1.16 (W/m2 K) ,
 Przepuszczalność powietrza: Klasa 0,
 Hałas  izolacja akustyczna: 24 (1,2) dB
Kwota za montaż

Współczynnik U 1,16
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Nr pozycji

Opis artykułu

Ilość

Brama garażowa segmentowa K2
RFS 60 T Slick Classic T

2

Art.: K2 RFS 60T

Cena jedn.

Wartość

1

Produkt spełnia warunki:
Ulga termomodernizacyjna | Czyste powietrze
Klasa bezp. :
Kolor zewn.: Antracyt 174
Kolor wewn.: Biały
Wymiary: 3000 x 2250 mm

Przep. powietrza:
Wsp. prom. g:

Brama garażowa segmentowa 60

Widok z zewnątrz

1

 Szerokość: 3000 mm,
 Wysokość: 2250 mm,
 Nadproże: 200
 Prowadzenie: L
 Przeszklenie: Brak
 Uchwyt: Nie
 Zamek: Nie
Rygiel ręczny: Nie
 Rodzaj sterowania: Przygotowanie pod napęd
 Okucia boczne malowane,
 Wodoszczelność: Klasa 1,
 Odporność na obciążenie wiatrem: Klasa 4,
 Opór cieplny: 0.99 (W/m2 K) ,
 Przepuszczalność powietrza: Klasa 0,
 Hałas  izolacja akustyczna: 24 (1,2) dB
Kwota za montaż

Współczynnik U 0,99

3

Montaż

Art.: MONT

1

0.00, 0 , 0.00, 0.00
Kwota za montaż
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Nr pozycji

Opis artykułu

Ilość

Cena jedn.

Wartość

CERTYFIKATY I NORMY
Wszystkie produkty Krispol posiadają certyfikat CE oraz produkowane są zgodnie z obowiązującymi normami i z normą zakładową NZ010:05:2019

INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO
niniejszym:

1. W związku z zainteresowaniem ofertą KRISPOL sp. z o.o. oraz w celu przygotowania dla Państwa oferty Państwa dane zostały udostępnione przez partnera KRISPOL sp. z o.o., prowadzącego autoryzowany s
sprzedaży, spółce KRISPOL sp. z o.o. W ten sposób KRISPOL sp. z o.o. otrzymała Państwa dane.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krispol sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych, ul. Budowlana 1 (62-300 Września), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000159144.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@krispol.pl, Inspektor Ochrony Danych KRISPOL, ul. Budowlana 1, 62-300 Września.
4. Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Katalog przetwarzanych danych obejmuje dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon
adres korespondencyjny, adres miejsca wykonania usługi) oraz ewentualnie nazwę przedsiębiorstwa oraz nr NIP. Dane, które nie są już niezbędne do relizacji celów przetwarzania, są niezwłocznie usuwane

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) przygotowania oferty, realizacji umowy, prowadzenia serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego zakupionych produktów - na podstawie art. 6 ust. 1b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania u
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy);

b) ewidencji oraz dla celów rachunkowych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
c) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (np. wysłania pocztą tradycyjną katalogu produktów) – na podstawie art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie dla celów wynikających z prawnie uzasadniony
realizowanych przez administratora, polegających na prowadzeniu działalności marketingowej);
d) dochodzenia roszczeń lub obrony praw – na podstawie art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na p
działalności marketingowej).
Państwa dane dla celów wskazanych w pkt. a będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz okresów gwaracji i rękojmi oraz rozpatrzenia zgłosznych roszczeń lub reklamacji. Dla celów wskazanych w pkt

wynikający z przepisów prawa, aktualnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie umowy. Dla celów wskazanych w pkt. c – do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wo
przetwarzania. Dla celów wskazanych w pkt. d – przez okres 10 lat od zakończenia wykonania umowy lub upływu okresów rękojmi lub udzielonej gwarancji.
5. Z uwagi na fakt, że KRISPOL sp. z o.o. prowadzi sprzedaż swoich produktów i usług poprzez sieć wyspecjalizowanych aktoryzowanych salonów sprzedaży, prowadzonych przez lokalnych partnerów handlowyc
dane udostępniamy, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność, naszym lokalnym partnerom handlowym. Celem udostępnienia jest sporządzenie oferty lub zawracie u
Państwa dane, mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorcoěw danych osobowych:

a. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu: doradztwa, obsługi prawnej i podatkowej, hostingu, IT, marketingu, reklamy, niszczenia dokumentów oraz nośników danych, zarządzania z
dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania,

b. podmiotom, ktoěrych udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy np. firmy świadczące usługi kurierskie, transportowe, pocztowe oraz pozostałe podmioty przetwarzające dane osobow
podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych,
c. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu:
a. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w oparciu o uzasadniony interes administratora
c. prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ktoěrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odb
podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
e. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzoěr w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. W celu wykonania praw wskazanych w pkt. 7 lit. a-d możecie się Pańswto skontaktować z Administartorem listownie lub mailowo (dane jak w pkt. 1) lub z Inspektorem Ochorny Danych (dane w pkt. 3).

9. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla celów sporządzenia oferty, zawracia i wykonania umowy, w tym świadczenia seriwsu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. Odmowa podania danych osob
prowadzić do braku możliwości zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zgłoszonego roszczenia.
10. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać
sytuację.
INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO
niniejszym:

1. W związku z zainteresowaniem ofertą KRISPOL sp. z o.o. oraz w celu przygotowania dla Państwa oferty Państwa dane zostały udostępnione przez partnera KRISPOL sp. z o.o., prowadzącego autoryzowany s
sprzedaży, spółce KRISPOL sp. z o.o. W ten sposób KRISPOL sp. z o.o. otrzymała Państwa dane.
2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krispol sp. z o.o. z siedzibą w Psarach Małych, ul. Budowlana 1 (62-300 Września), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000159144.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@krispol.pl, Inspektor Ochrony Danych KRISPOL, ul. Budowlana 1, 62-300 Września.
4. Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Katalog przetwarzanych danych obejmuje dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon
adres korespondencyjny, adres miejsca wykonania usługi) oraz ewentualnie nazwę przedsiębiorstwa oraz nr NIP. Dane, które nie są już niezbędne do relizacji celów przetwarzania, są niezwłocznie usuwane

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) przygotowania oferty, realizacji umowy, prowadzenia serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego zakupionych produktów - na podstawie art. 6 ust. 1b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania u
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy);

b) ewidencji oraz dla celów rachunkowych i podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
c) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (np. wysłania pocztą tradycyjną katalogu produktów) – na podstawie art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie dla celów wynikających z prawnie uzasadniony
realizowanych przez administratora, polegających na prowadzeniu działalności marketingowej);
d) dochodzenia roszczeń lub obrony praw – na podstawie art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na p
działalności marketingowej).
Państwa dane dla celów wskazanych w pkt. a będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz okresów gwaracji i rękojmi oraz rozpatrzenia zgłosznych roszczeń lub reklamacji. Dla celów wskazanych w pkt

wynikający z przepisów prawa, aktualnie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozliczenie umowy. Dla celów wskazanych w pkt. c – do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wo
przetwarzania. Dla celów wskazanych w pkt. d – przez okres 10 lat od zakończenia wykonania umowy lub upływu okresów rękojmi lub udzielonej gwarancji.
5. Z uwagi na fakt, że KRISPOL sp. z o.o. prowadzi sprzedaż swoich produktów i usług poprzez sieć wyspecjalizowanych aktoryzowanych salonów sprzedaży, prowadzonych przez lokalnych partnerów handlowyc
dane udostępniamy, w sposób zgodny z przepisami prawa oraz zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność, naszym lokalnym partnerom handlowym. Celem udostępnienia jest sporządzenie oferty lub zawracie u
Państwa dane, mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorcoěw danych osobowych:

a. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu: doradztwa, obsługi prawnej i podatkowej, hostingu, IT, marketingu, reklamy, niszczenia dokumentów oraz nośników danych, zarządzania z
dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania,

b. podmiotom, ktoěrych udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy np. firmy świadczące usługi kurierskie, transportowe, pocztowe oraz pozostałe podmioty przetwarzające dane osobow
podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych,
c. podmiotom, którym Administrator ma obowiązek udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu:
a. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – jeżeli przetwarzanie odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w oparciu o uzasadniony interes administratora
c. prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ktoěrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odb
podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
e. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzoěr w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. W celu wykonania praw wskazanych w pkt. 7 lit. a-d możecie się Pańswto skontaktować z Administartorem listownie lub mailowo (dane jak w pkt. 1) lub z Inspektorem Ochorny Danych (dane w pkt. 3).

9. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne dla celów sporządzenia oferty, zawracia i wykonania umowy, w tym świadczenia seriwsu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego. Odmowa podania danych osob
prowadzić do braku możliwości zawarcia umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zgłoszonego roszczenia.
10. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać
sytuację.
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